
 

 

::  Zespół międzymózgowia 
 
Orpha number: 1672 
 
Definicja choroby: 
Zespół międzymózgowia (DS) jest rzadką chorobą charakteryzującą się ogromnym wychudzeniem i 

niezdolnością do przybierania na wadze (przy normalnym spożyciu kalorii i normalnym wzroście 

liniowym), nadzwyczajną czujnością, hiperkinezją i euforią, przy obecności guzów podwzgórza. 

 

Epidemiologia: 
Częstość występowania jest nieznana. 

 
Opis kliniczny: 
Zespół międzymózgowia zwykle występuje u niemowląt lub małych dzieci (średnia wieku to 6 miesięcy), 

ale może także z rzadka pojawić się u starszych dzieci i dorosłych. DS zwykle wyłania się w obecności 

niskiej złośliwości gwiaździaka/glejaka podwzgórza, które mogą zająć drogę nerwu wzrokowego. Guzy te 

są zwykle bardziej agresywne i pojawiają się w młodszym wieku, jeśli związane są z zespołem 

międzymózgowia. DS, choć rzadko, może być wtórny do czaszkogardlaka, jak również innych guzów 

nadsiodłowych. Objawy DS obejmują utratę masy ciała, prowadzącą ostatecznie do ciężkiego 

wycieńczenia (pomimo normalnego spożycia kalorii i wzrostu liniowego) przy braku podskórnej tkanki 

tłuszczowej, jak również nadmierną czujność, hiperkinezję, wesołość przechodzącą u niektórych 

pacjentów w euforię. W niektórych przypadkach zgłaszano także oczopląs, zez, obniżoną ostrość 

widzenia (i bardzo rzadko ślepotę), bladość tarczy nerwu wzrokowego, wodogłowie, ból głowy, senność 

oraz wymioty. Z powodu uszkodzenia podwzgórza może wystąpić otyłość podwzgórzowa. Obserwuje się 

normalny lub ponad wiek rozwój intelektualny. Guzy mogą się także wiązać, choć rzadko, z 

neurofibromatozą typu 1. 

 
Etiologia:  
Zgłaszano, że różne chiazmatyczne i podwzgórzowe glejaki o niskim stopniu złośliwości są związane z 

DS, najczęściej gwiaździak włosowatokomórkowy i gwiaździak pilomyksoidny, ale istnieją doniesienia o 

przypadkach czaszkogardlaka, nadsiodłowej ependymoma, nadsiodłowego rozrodczaka, 

płaskonabłonkowej torbieli nadsiodłowej oraz gąbczaka podwzgórzowego.  Guzy te mogą prowadzić do 

dysfunkcji podwzgórza i(lub) zwyrodnienia nerwu wzrokowego. Nie jest znana patogeneza zespołu 

międzymózgowia. Ostatnio zasugerowano, że może rozregulowane jest wydzielanie leptyny, jednak 

potrzebne są dalsze badania. 
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Metody diagnostyczne: 
Przy klinicznym podejrzeniu DS (brak przybierania na wadze u dzieci pomimo normalnego spożycia 

kalorii), wykonuje się obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego czaszki oraz kręgosłupa (z 

powodu częstego wysiewu do opon mózgowo-rdzeniowych) z podaniem środka kontrastującego gadolinu. 

Konieczna może być także analiza płynu mózgowo-rdzeniowego. Należy wykonać badanie okulistyczne w 

celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości widzenia. Podwyższony jest poziom hormonu wzrostu i greliny, 

a poziom insuliny i leptyny jest obniżony, ale te zmiany mogą być wtórne do wskaźnika masy ciała 

pacjenta. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 
Rozpoznanie różnicowe obejmuje choroby przebiegające z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, które 

prowadzą do poważnej utraty masy ciała, takiej jak w celiakii. 

 

Postępowanie i leczenie: 
Leczenie ma na celu usunięcie lub zmniejszenie wielkości guza metodami chirurgicznymi lub 

niechirurgicznymi. Ponieważ niemożliwe jest całkowite usunięcie guza ze względu na jego 

umiejscowienie, jego resekcja jest zwykle częściowa i na ogół wykonywana jest po chemioterapii.  Nie 

stosuje się powszechnie radioterapii, ponieważ pacjenci są młodzi. Pacjenci wymagają także 

suplementacji żywieniowej (doustnie lub przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, lub gastrostomię) z powodu 

niedożywienia, kiedy występują u nich objawy chorobowe. Kolejne kroki po zakończeniu leczenia to 

przeprowadzanie regularnie przez całe życie badań onkologicznych, neurologicznych, okulistycznych oraz 

klinicznych, ponieważ mogą rozwinąć się niedobory hormonów przysadki i przedwczesne dojrzewanie. 

 

Rokowanie: 
Rokowanie zależy od typu histologicznego i stopnia guza, ale jest gorsze u pacjentów z zespołem 

międzymózgowia, niż u pacjentów z podobnymi nowotworami, u których nie występuje ten zespół. Guzy te 

często postępują pomimo leczenia. W przypadku braku leczenia średni czas przeżycia pacjentów jest 

krótszy niż 12 miesięcy od rozpoznania, ale przy odpowiednim leczeniu długoterminowe przeżycie jest 

dużo lepsze. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 
żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 
i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 
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